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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

يل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

 إال انفجار فز

ي األو 
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الد
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم فز

ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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]Efforts of the Kingdom of Saudi Arabia to Combat Terrorism, Extremism[  

Abstract: 

The research aims to identify the efforts of the Kingdom of Saudi Arabia to combat terrorism, 

extremism, and to clarify the approach followed by the Kingdom of Saudi Arabia to confront and combat 

terrorism. This affected the Kingdom, clarifying the issue of terrorism and extremist ideology in the 

minds of a large space at the Arab, regional and international levels. The research includes an 

introduction, three chapters, and a conclusion. The introduction includes an explanation of the approach 

adopted by the Kingdom of Saudi Arabia to combat terrorism, extremism, and the following three 

chapters include the first chapter which is the definition of the research terms, the second chapter is the 

intellectual causes of terrorism, extremism and their treatment, and the third chapter is the efforts of the 

Kingdom of Saudi Arabia from the phenomenon of terrorism, extremism. 

From the results of this research; The Kingdom of Saudi Arabia had a great stand to confront terrorism 

and extremism, address its causes, and take the wrong hands of the sons of the country to put them on 

the right path. Guidance and religion. 

Keywords: Kingdom of Saudi Arabia, Terrorism, Extremism, Combating, Saudi Arabia, Curriculum. 

 

 المقدمة: 

ز كبي   ، وبات لقد احتلت قضية اإلرهاب والفكر المتطرف أذهان حي  ي واإلقليىمي والدوىلي ت عىل المستوى العرئ 
ي مساره بالطرقات 

تؤرق أذهان قادة العالم بل ومصدر إزعاج وقلق للعامة حت  بات اإلنسان غي  آمن عىل نفسه فز

ي أي مكان،
نا نبينا محمد  أو جلوسه فز ي  وقد أخي  مذي عن أئ 

عن ذلك وحذرنا فقال فيما رواه البخاري ومسلم والي 

 ُيرفع فيها العلم ويكير فيها الهرج، قالوا: وما الهرج؟ قال القتل )):  موىس قال: قال رسول هللا 
ً
( (إن من ورائكم أياما

(1) ، 

ي هريرة قال: قال رسول هللا  ز ويكير الهرج، يتقارب الزمان وينقص العمل وُيلق  ال)):  وعن أئ  شح وتظهر الفي 

 . (2(( )أيما هو؟ قال: القتل، القتل قالو: يا رسول هللا 

، إال أن الطريق الذي اتبعته المملكة العربية السعودية  اعتمد   وقد سلكت األنظمة والحكومات مسالك شت 
ز واأل  ي لتوفي  الحماية واألمن للمواطني 

صحيح خر سياسة ومنهج الحوار لتعىل مسارين أحدهما تعزيز التواجد األمتز
ز  ي تبناها خادم الحرمي 

المفاهيم وإعطاء رسالة للعالم عن صحيح الدين الحنيف عي  مبادرات حوار األديان الت 
ته الملك سلمان ووىلي عهده حفظهما هللا ورعاهما  ز الملك عبدهللا بن عبدالعزيز وتابع مسي  يفي  وألن المملكة ؛الرسر

ي 
ت العربية السعودية تقع فز

ّ
 منطقة مهمة وحساسة من خريطة العالم وقد ظهرت فيها أحداث من اإلرهاب وجد

 وقائع من التخريب آلمت كل مسلم وكل منصف. 

                                                             

(1( ز ، باب ظهور الفي  ز مذي،  222/ 16(، ص     حيح مس     لم، كتاب العلم، باب رفع العلم)7062، رقم13/ 13(  متفق عليه ص     حيح البخاري، كتاب الفي  ز الي  ( س     يز

ي الهرج والعبادة، )
ز
، باب ما جاء ف ز  ( والفظ له. 2200، رقم424/ 4كتاب الفي 

(2 ) ( ز ، باب ظهور الفي  ز  (. 7061، رقم13/ 13صحيح البخاري، كتاب الفي 
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ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

 إال انفجار فز

ي األو 
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الد
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم فز

ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تستهدف 
وبداية نقول: إن اإلسالم الذي يسغ لقطع دابر اإلرهاب بريء من عناض اإلرهاب والتخريب الت 

، وسفك دماء األبرياء، وتدمي  المنش ز ات األمة وثرواتها. تروي    ع اآلمني   آت الحيوية، واستن زاف خي 

ي بيان 
ز
ي ف

 متز
ً
  مكافحة اإلرهاب والتطرف والغلووإسهاما

 
 ،جهود بالدنا الحبيبة المملكة العربية السعودية ف
 :  تمت كتابة هذا البحث، والذي وضحت فيه الباحثة عدد من المباحث وهي

 المبحث األول / التعريف بمصطلحات البحث 

ي / األسباب الفكرية لإلرهاب والتطرف والغلو ومعالجتهاالمبحث ال
 ثائز

موقف  –المبحث الثالث / جهود المملكة العربية من ظاهرة اإلرهاب والتطرف والغلو " موقف القادات 
 المؤسسات. 

 راجية من هللا أن يمن علينا باألمن واألمان ويوفق واله أمرنا لما فيه الخي  والصالح. 

 الغلو " –التطرف  –عريف بالمصطلحات " اإلرهاب المبحث األو : الت

  المجا  اللغوي: 
 
 التعريف باألرهاب ف

. أي خاف.  -
ً
ب َيْرهب رهبة ورهبا

َ
 ره

هبه: أخافه وأفزعه.   ( 3) أرهبه ورهبة وسي 

ْواقا  تعاىل }
َ
ق
ْ
ل
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
وا ف

ُ
ق
ْ
ل
َ
اَ  أ

َ
ْم َوَجاُءوا  ق

ُ
ُبوه

َ
ه ْ
اِس َواْسي َ

َّ
زَ الن ْعي ُ

َ
 . (4) {ِبِسْحٍر َعِظيم  َسَحُروا أ

 :  المجا  االصطالح 

وقد وردت تعريفات عديدة لإلرهاب أري أن الذي ينطق عىل المصطلح " أنه القتل واالغتيال والتخريب        
از واالعتداء وأي نوع يهدف إىلي خدمة أغراض سياسية  ز والتدمي  ونرسر الشائعات والتهديد وصنوف االبي 

اتيجية أو أي أنشطه أ خري جو من عدم االستقرار والضغوط المتنوعة وهذا التعريف واسع ويأخذ به بعض واسي 
 . ز ومن التعاريف السائدة " اإلرهاب هو عنف منظم ومتصل بقصد خلق حاله من التهديد العام الموجه   (5) الباحثي 

 إىلي دوله أو جماعة سياسية والذي ترتكبه جماعة منظمه يقصد بها تحقيق أهداف سياسية ". 

يعة اإلسالمية.    الشر
 
 مفهوم اإلرهاب ف

ي عىلي التخويف         
ي تتضمن اإلرهاب المبتز

يحرم اإلسالم دين السالم األفعال الخارجة عن قواعده السمحة والت 
ي  وع وعىلي الرغم من عدم ورود لفظة اإلرهاب واإلرهائ 

واإلرعاب الجماغي أو الخروج عن طاعة الحاكم بشكل غي  مرسر
ي 
ي الت 

يفة.  بالمعائز ي القرآن الكريم والسنة النبوية الرسر
ي العرص الراهن ضاحة فز

 تحملها فز

ي قوله تعاىلي "        
ي فز   األرض ليفسد فيها وي  هلك الحرث واولقد صور القرآن الكريم اإلرهائ 

 
لنسل وإذا توىل  سع  ف

ها من أفعال خارجه  (6)" وهللا ال يحب الفساد فاإلفساد والهالك والعدوان والظلم وقطع الرحم وسفك الدماء وغي 

                                                             
 15معجم مقاييس اللغة البن فارس ص   )3)
 116(األعراف 4)
 . 21ص 1988(نبيل أحمد حلىمي " اإلرهاب الدوىلي وفقا لقواعد القانون الدوىلي القاهرة " دار النهضة 5)
 205(ا البقرة 6)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

يل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

 إال انفجار فز

ي األو 
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الد
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم فز

ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 . ي األرض فقال عن القانون اإلسالمي
ز
وا لهم ما : " وأعدولهذا أمرنا تعاىلي بإعداد القوة لمن تسوله نفسه الفساد ف

مهم ال تعلمونهم هللا يعل استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو هللا وعدوكم وآخرين من دونهم
  سبيل هللا يوف إليكم وأنتم ال تظلمون "

 
ء ف  

ي اإلرهاب هنا إفزاع األعداء وتخويفهم  (7)وما ينفقوا من شر
إذن فمعتز

ي قلوب  هم بفعل امتالك أدوات التقدم والتفوق المادي والمعنوي مما يساعد عىل إقرار المبادئ ونرسر 
ز
وإلقاء الرعب ف

  (8) ء عىل اآلخرين. األفكار دون االعتدا 

عية ، بل استعمل للتعبي  التعريف اللغوي للتطرف ي الكتاب والسنة ، وليس له أصول رسر
ز
: لم ترد كلمة التطرف ف

  الدين
 
ي الطرف بعيدا عن الوسط ) تجاوز حد االعتدال ( كما عرفه  عن مفهوم ) الغلو ف

ز
(: والتطرف الوقوف ف

شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا ، وموضوع التطرف قد يكون فكريا أوسلوكيا ، وهو يختلف عن التدين: وهو 
ام بأحكام الدين والسي  عىل منهاجه ، وهو مطلوب ومرغوب فيه ، يعود بالخي  والفالح ز

به ، وعىل عىل أصحا االلي 
 9المجتمع ) فهم صحيح لنصوص الدي  ن والتمس  ك بالتعالي  م الدينية والقيم األخالقية 

ي دينكم ( والغلو: 
ء ومجاوزة الحد فيه ، ومنه قوله تعاىل: ) ال تغلوا فز ي

ي السر
 .   10االرتفاع فز
 : ي الدين. واصل الغالء: االرتفاع ومج»  وقا  ابن االثير

ي أياكم والغلو فز
ء ، يقال غاليت السر ي

ي كل ىسر
ء اوزة القدر فز

ء اي جاوزت فيه الحد ي
 .بالسر

وا 
ّ
ي قوله تعاىل: ) يا اهل الكتاب ال تغل

ي وصف التطرف وقد نه هللا عنه فز
ي القرآن الكريم فز

ولقد ورد لفظ الغلو فز
ي دينكم وال تقولوا عىل هللا اال الحق ( 

 . 11فز

 مفهوم التطرف والفرق بينه وبير  االرهاب: 
ي اللغة من تجاوز حد        

ز والمتطرف فز ي موقف معي 
ء أو فز ي

ي ىسر
يمكن تعريف التطرف بأنه " الشدة أو اإلفراط فز

إذن فالتطرف هو اعتناق فكر متشدد ال وسطيه فيه. أما اإلرهاب  (12) االعتدال سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. 
ز لغرض هذا الفكر بالعنف التطرف  واإلكراه وبالتاىلي فإن اإلرهاب أثر من آثار  فهو وسيله يتبعها بعض المتطرفي 

ورة.  ي متطرف بالرصز فكل إرهائ 
 (13)  

 

 

 

                                                             
 60(ا األنفال 7)
يعة والقانون ) 8) ي لكلية الرسر

"أسباب اإلرهاب " بحث مقدم للمؤتمر العلىمي الثائز يعة والقانون( محمد حسن أبو يخي ي ضوء الرسر
ة أربد األهلية ( جامعاإلرهاب فز

 .  2004نيسان  24-25

 ء الرصاط المستقيم . ( تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد بن عبد الرزاق الزبيدي ، دار الهداية ، ابن تيمية اقتضا  9)
 (117سورة النساء آية )(   2)
 (77سورة المائدة آية ) (3)
 ( محمد حسن أبو يخي " أسباب اإلرهاب " المرجع السابق  . 12)

وعية " مرجع سابق ص 13) ز التجريم والمرسر ز " اإلرهاب بي     127 -126( إمام حساني 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

يل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

 إال انفجار فز

ي األو 
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الد
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم فز

ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  :األسباب الفكرية لإلرهاب والعنف والتطرف : 
 
 المبحث الثان

  أغلبها إىل : 
 
 تعود األسباب الفكرية لإلرهاب والعنف والتطرف ف

ز تيارات مختلفة ومرجع هذه المعاناة وما ترتب عنها  معاناة العالم اإلسالمي  -1 اليوم من انقسامات فكريه حادة بي 
 :  من مشكالت وانقسامات هو الجهل بالدين والبعد عن التمسك بتوجيهات اإلسالم ومن أبرز هذه التيارات هي

:  (أ )  
 
عية وال  تيار علمان ي مرتبط باألصول الرسر

ز
د والعادات بالتقالييدعو إىل بناء الحياة عىلي أساس دنيوي وغ

 والموروثات االجتماعية األصيلة، هي من وجهة نظر أصحاب هذا االتجاه. 
ي متطرف

يعارض المدنية الحديثة وكل ما يتصل بالتقدم الحضاري، فهي من وجهة نظرهم ليست  : )ب( تيار ديتز
ي العالقات االجتماعية، فهم يرون 

ز
ي األرس وجمودا ف

ز
ي األخالق وتفككا ف

ز
رد يعيش أن الحضارة تجعل الفإال فسادا ف

لنفسه ملبيا لرغباتها متنكرا لآلداب والفضيلة ولذا فكل جانب يرفض فكر الجانب اآلخر ويقاومه وينظر إليه نظرة 
ريبة وشك دون تمحيص وتقويم ليصل إىلي الحق والمبادئ األساسية فيها، ليقارنها بما عنده من أصول ومبادئ 

كا يج  مع بينهما ويكون فيه الخي  لكال التيارين. يمكن أن تكون عامال مشي 

ي          
ي البالد العربية واإلسالمية تم ربطها بشكل أو بآخر بالغلو والتطرف الديتز

ي فز وقد حدثت أفعال عنف إرهائ 
ي هذا المجال التفجي  

ة. وال يغيب عن الذهن فز ي السنوات األخي 
ات فز ي الجزائر ومرص والبحرين من تفجي 

كما حدث فز
ي العليا بالرياض بتاري    خ اإلج

م والتفجي  الذي حدث بمجمع المحيا  1995/ 11/ 13جمادي اآلخرة الموافق 20رامي فز
ي شهر رمضان عام 

ي فز
ي  1424السكتز

ي إسالم آباد بباكستان فز
 1416جمادي اآلخرة  26وتفجي  السفارة المرصية فز

 م.  1195/ 11/ 19الموافق

 : تشويه اإلسالم والمسلمير   -2
إن دين اإلسالم هو دين العدالة والكرامة والسماحة والحكمة والوسطية وهو دين رعاية المصالح ودرء         

ي دينه فتشدد عىلي نفسه 
 إىلي الدين تنسب عادة إىلي الدين ذاته فإذا غال اإلمام فز

ز المفاسد إن أفعال الناس المنتسبي 
ي الحكم عىلي الخلق نسب فصار فعله 

ي الدين. وعىلي الناس وجار فز
 ذريعة للقدح فز

ي العرص الحديث شوه الدين اإلسالمي الحنيف ونفر الناس منه وفتح األبواب للطعن فيه        
ي الدين فز

إن الغلو فز
يعة.  ي الرسر

فتجرأ أناس عىل أفعال وأقوال لم يكونوا ليجرءوا عليها لوال وجود الغلو والغالة، فتسمع الطاعنون فز
اق : وجدير بالذكر أن الدراسة ا ي أعدها ) الي 

ي أجمع معظم أفراد عينة البحث عىلي  1408لميدانية الت 
ـه ( والت 

ي   ي لجميع المنظمات المتطرفة واإلرهابية ، حيث أشاروا إىلي أن اإلرهائ  ي تكوين السلوك اإلرهائ 
دور العامل الفكري فز

وي عينة أن أصحاب الفكر السشخص يرفض الواقع ويسغي لمحاربة المبادئ والمعتقدات السائدة ويري أفراد ال
ر باآلخرين مؤكدين أن الفكر  ال يمكن أن يلجئوا إىلي معالجة قضاياهم عن طريق القتل والتدمي  أو إلحاق الرصز
ي 
وري فز عية وقد أكد أفراد العينة عىلي أن الحماية الفكرية مطلب ضز

السوي هو الذي يعالج قضاياه وفق الرسر
ي وقاية المجتمعات اإلسالمية من التأ

ة األعمال اإلرهابية الت  ة ونتيجة لكير ثر بالتوجيهات الفكرية الخطي 
ز بسبب  ي بعض البالد اإلسالمية فإن الغرب يقف اليوم موقف الحذر من المسلمي 

استهدفت المصالح الغربية فز
ي داخل دولهم وخارجها ونتيجة لما يصلهم من تهديدات باس

ي استهدفتهم فز
 ماألعمال اإلرهابية العديدة الت 

ي لدي بعض 
أشخاص يزعمون أنهم مسلمون يدافعون عن اإلسالم هذا  األمر يشي  إىلي وجود خلل فكري ديتز

ي تؤمن بالدفاع عن اإلسالم والجهاد باسم  الدين . 
 الفئات الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

يل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

 إال انفجار فز

ي األو 
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الد
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم فز

ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

بوية واإلعالمية.  -3  ضآلة االهتمام بالتفكير الناقد والحوار البناء من قبل المربير  والمؤسسات الي 
ي النظر إىلي األمور       

ز
إن االهتمام بالعقول وإثراءها بالمفيد واستثارتها للتفكي  والتحقق يتطلب التناول العلىمي ف

ز وحشو مواد  ي المدارس أسلوب التلقي 
ز
بية والتعليم ف وإعطاء أهمية للحوار الفكري مع األخر ومن عيوب الي 

ي وسائل اإلعال 
ز
ي عديد من الدول العربية الدراسة فيها يماثل ما عليه الحال ف

ز
م بما يحمد الفكر ويسطحه ف

ة.  ة أو وقتية غي  مبارسر  اإلسالمية عىلي وجه الخصوص أو بأفكار وبرامج تدعم اإلرهاب والعنف بطرق مبارسر

ع :   سوء الفهم والتفسير الخاطئ ألمور الشر

ي الدين وينصبون أنفسهوهذا األمر الذي يتعرض له بعض الناس يدعمه وجود من يدعون العلم وا         
ز
م لفقه ف

ي أمر الحالل والحرام ويأخذون من األمور ظاهرها أو وفق أهوائهم الشخصية دون الرجوع إىلي 
ز
أئمة ويتساهلون ف

ز األدلة أو عدم فهم  غي الصحيح وربما كان ديدنهم االستعجال وعدم الجمع بي 
العلماء األكفاء وأهل العلم الرسر

يعة.   مقاصد الرسر

 لث :موقف المملكة العربية السعودية من ظاهرة االرهاب والتطرفالمبحث الثا

: موقف األفراد والقادات 
ً
: لما كان دستور المملكة العربية السعودية كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله عليه  الصالة أوال

ي النظام األساىسي للحكم ما نصه:" الوالسالم وأنها ترفض كل أشكال ومظاهر اإلرهاب و 
ربية مملكة العكما جاء فز

، ولذا فإن  "(14)السعودية دولة عربية إسالمية ذات سيادة تامة؛ دينها اإلسالم ودستورها كتاب هللا وسنة رسوله 
ي عىل الكتاب والسنة. 

ز المبتز  موقف المملكة من ظاهرة اإلرهاب ال يتجاوز الموقف اإلسالمي الرصي 

ي توضح هذا الموقف الثابت: 
 من كلمات األفراد والقادات الت 

ً
 ونذكر بعضا

 كلمة الملك فهد رحمه هللا : 
ي أحد خطاباته بقوله 

)نؤكد مجددا رفض المملكة العربية  (15)نص الملك فهد بن عبد العزيز " رحمه هللا"  فز
ي شت  صوره وأشكاله وهذا أمر ينبع من ال

حته عقيدة اإلسالمية وسعيها الدائم لمكافالسعودية القاطع لإلرهاب فز
ز يستهدف األبرياء(.   فهو إثم مبي 

 كلمة الملك عبد هللا رحمه هللا 
ز الملك عبدهللا بن عبد العزيز بإنشاء مركز دوىلي لمكافحة اإلرهاب بأكي  الداللة عىلي  يفي  ز الرسر تقدم خادم الحرمي 

ي وإيجاد الحلول العملاهتمام جاللته يحفظه هللا بموضوع اإلرهاب وبالتاىلي  ية اهتمام جاللته بمسببات اإلرهائ 
ي ومعالجة أسبابه.   وتضافر الجهود الدولية لمحاربة اإلرهائ 

ي 
ات والتكنولوجيا والتطور الذي حصل فز وسوف يعتي  المركز منظمة عالمية للتدريب وتبادل المعلومات والخي 

ي إطار مكافحة اإلرهاب ودراسة أسبابة ومخي آثاره المدم
رة عىل الشعوب العالم أجمع وكان من أهم األهداف الت 

ز الشعوب عىل اختالف أديانها ومللها ونحلها  ي واألديان من خالل الحوار بي   اإلرهائ 
ز نادي بها جاللته للفصل بي 

ي باإلسالم.   ال تتأصل فكرة ربط اإلرهائ 
 حت 

                                                             

 ه.1412/ 8/ 27( وتاري    خ 90بالمرسوم الملكي رقم )أ/ (   المادة األوىل من النظام األساىسي للحكم الصادر 14)

ي المملكة )بحث قدم إىل الندوة العالمية عن جهود خادم ال15)
ز
: المملكة العربية الس          عودية وحقوق اإلنس          ان ف ي مص          يلخي

ز ح( الدكتور محمد الحس          يتز رمي 
ي نظمتها جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلس

ز الت  ي خدمة اإلسالم والمسلمي 
ز فز يفي  ي عام الرسر

 وما بعدها.  6م ، ص2002ـه 1422المية فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

يل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

 إال انفجار فز

ي األو 
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الد
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم فز

ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي جميع قارات العالم وأقاليمه     
ز
ت ف ي البلدان إن جرائم اإلرهاب قد انترسر

، ومدنه وامتدت هذه الظاهرة لتشمل شت 
ة متقدمة ونامية مؤكدا حقيقة أن اإلرهاب ال يقترص عىلي وطن بعينه أو ينتسب إىلي أمه بعينها وال شك  غنية وفقي 
أن هذا المركز سوف يقوم بتقديم تقارير ودراسات ورصد لمختلف العمليات اإلرهابية المتنوعة من المنطلقات 

قية وغربية شمالية  األيدلوجية والدوافع السياسية للجماعات اإلرهابية فهي قومية انفصالية ويسارية ويمينية رسر
 وجنوبية ومعادية للشيوعية ومعادية للرأسمالية ومعادية لإلسالم ومعادية للصهيونية. 

ام حريكما أن اإلرهاب تقوم به جماعات تزعم الدفاع عن العقيدة أو تزايد باسم الدين أو ي         ة حركها عدم احي 
 االعتقاد وال يقترص اإلرهاب عىل دين بعينة. 

ز دعوته لقيام هذا المركز حينما شعر يحفظه هللا أن الدين       ومن منطلق الدفاع عن اإلسالم أطلق خادم الحرمي 
ة من خالل ربطة بالجماعات اإل  ي السنوات األخي 

ز
ي التاري    خ ف

ز
ي اإلسالمي يتعرض ألبشع عملية تشويه ف

سالمية الت 
 تقوم باإلرهاب باسم الدين. 

 : كلمة األمير سلطان بن عبدالعزيز 

ي لرئيس الوزراء ووزير الدفاع 
ي كلمة صاحب السمو الملكي األمي  سلطان بن عبدالعزيز النائب الثائز

ما جاء فز
ية ) ز ى أن الكلمة اإلنجلي 

ان والمفتش العام حيث قال: " أما نحن المسلمون فيز ي Terrorismوالطي 
ي تعتز

( الت 
: القيام بكل عمل يقصد به تروي    ع  ي

عرف باآلئ 
ُ
 بالذم يجب أن ت

ً
ن دائما ي وسائل اإلعالم والمقي 

اإلرهاب الشائع فز
ي رأينا تعريف شامل لكل ما حرمه اإلسالم من أنواع اإلرهاب 

ي األرض أو التخطيط لذلك، وهذا فز
األبرياء أو اإلفساد فز

ي الحرب
ي السلم أم فز

ة وعقل مني  أن دين اإلسالم سواء أكان فز ز بصي  .. إىل أن قال: مما سبق يتضح لكل ذي عي 

وي    ع واإلرهاب، وأن من يفعل ذلك باسم اإلسالم هو جاهل بالدين الحنيف وأن من يصم اإلسالم وأهله  يحرم الي 
فه من المسل ٍ بال شك، ومتجٍن بال حق؛ ألن اإلسالم ال ُيقرُّ ذلك، ومن اقي 

ز فهو مثلباإلرهاب هو مفي  ه  مي  غي 
 . (16)ممن يفعله من أهل الديانات األخرى"

ز لتأسيس  ي ألقاها بمناسبة الذكرى الخمسي 
ي الكلمة الت 

 موقف المملكة من اإلرهاب فز
ً
 موضحا

ً
وقال سموه أيضا

ي مقدمة 
هيئة األمم المتحدة:" إن بالدي تمثل قلب العالم اإلسالمي لكونهما منبع اإلسالم الذي يجعل السالم فز

ي 
مبادئه السامية كما ينبذ العنف واإلرهاب ومن هذا المنطلق يكرس الملك فهد كل جهوده لكي تستمر المملكة فز

 . (17)أداء رسالتها تجاه قضايا السالم"

 كلمة األمير نايف بن عبدالعزيز: 
 هوقال صاحب السمو الملكي األمي  نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية: " .. فالمدافع عن حق ليس إر 

ً
ابيا
ي مفهومنا هو: صفة الفعل الخارج 

، اإلرهاب فز
ً
ي مواجهة الظلم والباطل واغتصاب الحقوق ليس إرهابيا

والمحارب فز
ي الذي ال ُيقره دين وال تؤيده األعراف وال 

ع والقانون والمنتهك لحرمات اآلخرين، وهو الفعل الشيطائز عن الرسر
ار باآلخر؛ ألهداف ذاتية ضيقة أو لمفاهيم جاهلة منغلقة، كما أن اإلرهاب  القيم اإلنسانية. فعل يهدف إىل اإلضز

ز  ي كل مكان يي 
 بعقيدة أو جنسية أو وطن، فهو فز

ً
ي ال يمكن بأي حال من األحوال أن يكون مرتبطا عي  التاري    خ البرسر

ار والحاقدون والجهلة ومرضز النفوس برصف النظر عن عقائدهم أو أوطانهم.. إىل أن قال: و  حظ أن يلفيه األرسر

                                                             

 . 137، 134، ص ه1422(   انظر: حقيقة موقف اإلسالم من التطرف واإلرهاب، د. سليمان بن عبدالرحمن الحقيل، )د.ن( ط. الثانية، 16)

ي 820(   مجلة المجلة، العدد )17)
 ه .1407/ 2/ 22( فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

يل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

 إال انفجار فز

ي األو 
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الد
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم فز

ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المملكة العربية السعودية يقفون عىل رأس قائمة الدول اإلسالمية الساعية إىل محاربة اإلرهاب الذي 
ز
والة األمر ف

ال يعي  عن دوافع إسالمية وإنما من منطلقات سياسية وعدوانية أفرزها الجهل باإلسالم دين السماحة والوسطية 
ات إىل النور ال ليعيدها إىل الظلمة وغياهب الديجور، فاإلسالم دين والحضارة، الذي جاء ليخرج العالم من الظلم

 
ُّ
 أخالقية رفيعة يعز

ً
علم وفكر وثقافة، وسلوكيات المسلم إذا انطلقت من فهم إسالمي صحيح فإنها تعكس قيما

ز شعوب العالم، وعىل أي حال فإن اإلرهاب واإلسالم نقيضان، فاإلسالم يدعو إىل الحوار وا ها بي  ماحة لسنظي 
ي الوقت نفسه فهو ليس دين ضعف وذل ومهانة واستسالم"

ز
.. وف  . (18)واألخذ بالحستز

 كلمة األمير سعود الفيصل: 
ي الكلمة 

ز
وقد أوضح صاحب السمو الملكي األمي  سعود الفيصل وزير الخارجية موقف المملكة من اإلرهاب ف

ي 
ز
ي ألقاها أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة ف

م، حيث قال:" لقد دأبت حكومة المملكة العربية 1997/ 10/ 8الت 
ي كل المناسبات والمحافل الدولية، وضمت 

ز
ي عالمنا الراهن ف

ز
ية ف السعودية عىل إدانة ظاهرة اإلرهاب المسترسر

ة، وقد تجىل هذا الموقف عىل نحو  صوتها إىل جانب كل الجهود الدولية المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة الخطي 
ي تضمن إدانة ضيحة وواضحة  جماغي من خالل

، والت  ي البيانات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العرئ 
ة عىل أمن األفراد ومصالح الشعوب والمجتمعات. وقد جرى التأكيد  لإلرهاب بجميع صوره وأشكاله آلثاره الخطي 

ي هذه البيانات عىل أن التطرف والعنف واإلرهاب ظواهر عالمية غي  مقصورة عىل
ة،  شعب أو عرق أو ملة معينفز

كة يكون   دولية مشي 
ً
وبالنظر لعالمية هذه الظاهرة وشموليتها، فإن أمر التصدي لها ومكافحتها يستدغي جهودا

تبة عليها" ز فيها عىل دوافع وأسباب هذه الظاهرة والنتائج المي  كي 
 . (19)الي 

ز الملك سلمان بن عبد العزيز  - يفي  ز الرسر ي عهد خادم الحرمي 
ادرات أتت واحدة من أكي  المب –حفظه هللا  –وفز

ي اإلسالمي لمحاربة اإلرهاب بقيادة المملكة  ي مكافحة هذه اآلفة بتشكيل التحالف العرئ 
الدولية واإلسالمية فز

امج  ي الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمكافحة اإلرهاب ولتطوير الي 
كة فز وإقامة مركز عمليات مشي 

 .لدحرهواآلليات الالزمة 

 كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز " حفظه هللا "

ز السياسة الداخلية والخارجية للمملكة خالل افتتاحه  يفي  ز الرسر أعمال  – رعاه هللا –عندما استعرض خادم الحرمي 
ي 
م، أعاد لألذهان معاناة المملكة من آفة 2015ديسمي   23السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى فز

ي تتخذ من تعاليم 
اإلرهاب، مؤكدا حرص المملكة عىل محاربته والتصدي بكل ضامة وحزم لمنطلقاته الفكرية الت 

 لها واإلسالم منها براء
ً
را  .اإلسالم مي 

ي هذه الكلمة: إن إنشاء هذا التحالف 
وتأكيدا عىل أهمية قيام التحالف اإلسالمي ضد اإلرهاب، قال الملك المفدى فز

كة للتصدي له، باإلضافة إىل تأسيس مركز عمليات بقيادة الممل ا من أهمية المسؤولية الدولية المشي 
ً
كة جاء انطالق

امج واآلليات الالزمة لدعم  كة بمدينة الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة اإلرهاب ولتطوير الي  مشي 
تيبات المناسبة للتنسيق مع الدول الصد ي تلك الجهود، ووضع الي 

سبيل  يقة والمحبة للسالم والجهات الدولية فز
 . ز خدمة المجهود الدوىلي لمكافحة اإلرهاب وحفظ السلم واألمن الدوليي 
 (20) 

                                                             

 . 141، 138اب، مرجع سابق ، ص (  انظر : حقيقة موقف اإلسالم من التطرف واإلره18)
 . 178 -177( انظر : حقيقة موقف اإلسالم من التطرف واإلرهاب، مرجع سابق، ص 19)

ي  2018/ 23/ 01ـه  1439جمادى األوىل  6الثالثاء  22175جريدة البالد ,عدد (20)
ز
هجري الموافق  1350ذو القعدة سنة  27أول جريدة سعودية تأسست ف

 ميالدي 1932أبريل  3



   
   

                                                                                  المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                
   العدد  – الحادي عشر المجلد 

 
 م2021 – كانون األو    – 15                                                         (  -  14 1) ص: و  البحث األ – الثان

 

9 
       

 العربية السعودية لمكافحة اإلرهاب والتطرف والغلوجهود المملكة                                                                                                   عان 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

يل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

 إال انفجار فز

ي األو 
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الد
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم فز

ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

كية عام  ي مدينة أنطاليا الي 
ز
ي عقدت ف

ين الت  ز 2015وخالل قمة مجموعة العرسر يفي  ز الرسر م ، شدد خادم الحرمي 
ي كلمة ألقاها خالل ج

ز
ي الملك سلمان بن عبد العزيز ف

ي القمة الت 
ز
لسة عشاء عمل رؤساء الدول والوفود المشاركة ف

ز »عقدت بعنوان  ورة مضاعفة المجتمع الدوىلي لجهوده « التحديات العالمية.. اإلرهاب وأزمة الالجئي 
عىل ضز

ة»الجتثاث اإلرهاب، ووصفه ب   .، وبأنه داء عالىمي ال جنسية له وال دين«اآلفة الخطي 

دول العالم إىل القيام بدورها للتصدي لهذه الظاهرة المؤلمة،  –حفظه هللا  –لعزيز ودعا الملك سلمان بن عبد ا
ة  عت له بمئة وعرسر حت المملكة إنشاء المركز الدوىلي لمكافحة اإلرهاب تحت مظلة األمم المتحدة وتي  وقال: اقي 

 لتبادل
ً
 دوليا

ً
ز دوالر، وندعو الدول األخرى لإلسهام فيه ودعمه لجعله مركزا ، المعلومات وأبحاث اإلرهاب ماليي 

. وتوجت مساغي المملكة 
ً
 وقانونيا

ً
 وفكريا

ً
مؤكدا تعاون المملكة بكل قوة مع المجتمع الدوىلي لمواجهة اإلرهاب أمنيا

ي الخامس من 
ز
ي مدينة الرياض ف

ز
ي مكافحة اإلرهاب باستضافتها للمؤتمر الدوىلي لمكافحة اإلرهاب الذي عقد ف

ز
ف

اير عام  دولة عربية وإسالمية وأجنبية إىل جانب عدد من المنظمات الدولية  50شاركة أكير من م بم2005شهر في 
ي محاربة اإلرهاب بكل صوره عىل الصعيد المحىلي واإلقليىمي والدوىلي 

ز
  .واإلقليمية والعربية تتويجا لجهودها ف

ي استخداماتوقد كشفت وزارة الثقافة واإلعالم السعودية أن مبادرة الملك سلمان بإنشاء هيئة للت
 دقيق فز

ر ارتكاب  األحاديث النبوية و"القضاء عىل النصوص الكاذبة والمتطرفة وأي نصوص تتعارض مع تعاليم اإلسالم وتي 
  .الجرائم والقتل وأعمال اإلرهاب". تهدف لكشف المفاهيم المكذوبة عن الرسول عليه الصالة والسالم

ز للحديث وقال النائب العام سعود بن عبد هللا المعجب، " يفي  ز الرسر إن من أهداف إنشاء مجمع خادم الحرمي 
يف كشف المفاهيم المكذوبة عن الرسول عليه الصالة والسالم من خالل دراسة وتمحيص وتصحيح هذه  الرسر
ى عليه... من أكاذيب وتلفيق ألحاديث باطلة ومنكرة  المفاهيم عىل يدي جمع من العلماء البارزين، ونبذ ما يفي 

ي أوساط الشباب وتحصينهم من الغلو واألفكار وضعيفة" مضي
ي نرسر الفكر المعتدل فز

فا: "سيسهم المجمع فز
يفة  ي إحياء السنة النبوية الرسر

المتطرفة، وتصحيح صورة اإلسالم ونرسر تعاليم الدين الصحيح، كما سيكون له دور فز
ي ريادة العالم

اإلسالمي  والدفاع عنها أمام هجمات األعداء، وسيعزز من دور المملكة فز
21" 

 كلمة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا آل الشيخ: 
ي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء حيث 

ي كلمة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدهللا آل الشيخ المفت 
وفز

يئة وتخريب المنشآت وإتالف األموال  ي وسفك الدماء الي 
ي التفجي  العشوائ 

قال:" إن اإلرهاب الذي يتمثل فز
ي األرض بالفساد أمر ال ُيقرّ 

ع وال عقل سليم. المعصومة وإخافة الناس والسغي فز  ه رسر

ائعه ويناقض أحكامه.. إىل أن قال:  ي رسر
وإن نسبة اإلرهاب بهذه الصورة إىل اإلسالم هو تهمة لإلسالم بما ينافز

ي 
ـه يؤكد ما ذكرته ويعلن موقف علماء 1419/ 4/ 6وقد صدر من كبار علماء المملكة العربية السعودية بيان فز

ي المملكة من هذه األعمال ا
ز فز ز حكم تكفي  الناس بغي  المسلمي  إلرهابية وقد ورد فيه ما نصه: إن المجلس إذ يبي 

ور واآلثام فإنه يعلن للعالم أن  تب عليه من الرسر برهان من كتاب هللا وسنة رسوله وخطورة إطالق ذلك لما يي 
يئة وتفج ي بعض البلدان من سفك الدماء الي 

لمساكن ي  لاإلسالم بريء من هذا المعتقد الخاط  وإن ما يجري فز
والمركبات والمرافق العامة والخاصة وتخريب للمنشآت هو عمل إجرامي واإلسالم بريء منه، وهكذا كل مسلم 
يؤمن باهلل واليوم اآلخر بريء منه، وإنما هو ترصف من صاحب فكر منحرف وعقيدة فهو يحمل إثمه وجرمه فال 

ز المهتدين بهدي اإل  ز بيحتسب عىل اإلسالم وال عىل المسلمي  ز بالكتاب والسنة المستمسكي  حبل سالم المعتصمي 

                                                             
 
ي  البالد أون الين( 21)

  2017 - 10 - 20يوم  البالد أون اليننرسر فز

https://www.djazairess.com/author/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF+%D8%A3%D9%88%D9%86+%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86
https://www.djazairess.com/elbilad
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

يل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

 إال انفجار فز

ي األو 
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الد
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم فز

ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

يعة والفطرة" ز وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الرسر  .  (22)هللا المتي 

 كلمة الشيخ صالح الفوزان
ي جامع اإلمام تركي بن عبد هللا بالرياض تحدث فيها        

ز
ة قيمة لفضيلة الشيخ د / صالح الفوزان ف ي محاضز

ز
ف

ه عىل جميع األديان. اإلسالم دين وفاء , وينه عن  ز عن سماحة اإلسالم ويرسه وذكر شيئا محاسن اإلسالم وتمي 
 ن غدر وال خيانة ولكنه دين الفوائد ، حت  الكفار فإن هللاالغدر والخيانة واالعتداء . قال فضيلته : اإلسالم ليس دي

وعال نهانا عن االعتداء عليهم وبغي  حق ، وإن كنا نبغضهم ونعاديهم ال يجوز لنا االعتداء عليهم بغي  حق ،  جل
ال و )وال يجرمنكم شنئان قوم عل  صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا عل  الير والتقوى  قال تعاىلي 

ىلي عما أراده من قىلي القضية ع ولقد نهي هللا نبيه محمد صىل هللا عليه وسلم تعاونوا عل  اإلثم والعدوان ( 
ي لو كان مع الكافر فال يجوز أن يلصق بالكافر ما 

اليهودي وهو بريء فهذه هي تعاليم اإلسالم إن الظلم ال يجوز حت 
 فال

ً
ن تحال القضية عنه إىلي كافر .... فاإلسالم دين العدل ودين يجوز أ لم يصدر عنه فإذا كان السارق مسلما

ي حالة األمن. إن الكفار يأخذون األمان 
ز
ي حالة الحرب وتعاملهم معهم ف

ز
ز مع الكفار ف الرحمة. فهذا تعامل المسلمي 

ز بأمان إما  ز لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وحت  إذا جاء كافر ودخل بالد المسلمي  تبليغ لويعيشون مع المسلمي 
كير  ) وإن أحد من المشر  رسالة يحملها من قومه أو جاء يريد أن يعرف اإلسالم ويسمع القرآن فإنه يؤمن قال تعاىل

ب كما اإلسالم ليس دين إرهااستجارك فأجره حت  يسمع كلم هللا ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم ال يعلمون( 
وت وال يفرض عىل الناس أن يدخل ي الدين ( اإلسالم دين الخي  يقولون ليس دين جي 

 وا اإلسالم باإلكراه ) ال إكراه فز
ية.   للبرسر

: موقف المؤسسات   
ً
 ثانيا

 جهود المملكة فيما يتعلق بالنواح  اإلرشادية والفكرية: 

ي لدى أفراد المجتمع  . 1
، مع تنمية الوازع الديتز ي

تأصيل منهج الوسطية ومعالجة الغلو والتطرف والتعصب الديتز
ها، واالهتمام ب ات العامة والندوات والمشاركات المتنوعة وغي  ة منها: المحاضز النشء عن طريق وسائل كثي 

ي جميع أنحاء 
ات والندوات فز وتتوىل وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد مهمة تنسيق هذه المحاضز

ي الالمملكة ، فمن أبرز مهام هذه الوزارة: اهتمام بطباعة كتاب هللا الكريم وترجمة 
داخل معانيه وتوزيعه فز

ية لتحفيظ القرآن الكريم وتشجع الشباب والناشئة عىل تعلم  والخارج، وتدعم هذه الوزارة الجماعات الخي 
هم للدعوة إىل هللا باألسلوب األمل ، وتهتم   وحفظ كتاب هللا ، وتعمل عىل إعداد واختيار الدعاة األكفاء ونرسر

وتوفر األئمة والخطباء لجميع المساجد والجوامع. وتعمل كذلك عىل كذلك بالمساجد واألوقاف اإلسالمية 
ي توصل المنهج الحق وتنبذ التطرف واإلرهاب. 

 إقامة المؤتمرات والندوات الت 
ي نظام  . 2

ي نرسر الخي  وتحقيق مبدأ الوسطية كما جاء فز
تساهم كذلك هيئات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فز

ي المادة التاسعة 
ما نصه: "من أهم واجبات هيئات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الناس الهيئات فز

يعة اإلسالمية، وحمل الناس عىل أدائها" ي الرسر
. وألهمية األمر (23)ونصحهم التباع الواجبات الدينية المقررة فز

ي العلوم اإلنسانية والثقافة 
ز فز يعة والمختصي  ي بيان لوزارة الداخلية ما نصه: " كما تهيب الوزارة بعلماء الرسر

جاء فز
ز كل عىل قدر استطاعته بالعمل عىل كل ما من شأنه استئصال هذا الفكر المنحرف  الفكر –واإلعالم والمواطني 

                                                             

 . 152، 151المصدر السابق ، ص ( انظر : 22)
ي 37( المادة التاسعة من نظام هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/ 23)

 ه.1400/ 10/ 26( فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

يل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

 إال انفجار فز

ي األو 
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الد
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم فز

ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي المتطرف عية العليا الهادفة إىل إشاعة العدل وتوعية المجتمع  -اإلرهائ  ائحه بالمقاصد الرسر بجميع رسر
ي الحياة ومكافحة الغلو والتطرف واالعتداء واإلجرام"

ز
 . (24)والتسامح والمحافظة عىل حق اإلنسان ف

تقوم الدولة من خالل مؤسساتها وأفرادها بالتصدي لتهمة إلصاق اإلرهاب باإلسالم وتدافع عن الحق بشت   . 3
 الوسائل. 

أنها تتصدى للحمالت اإلعالمية الباطلة ضد العرب واإلسالم، فمن الواجب نرسر الثقافة المعتدلة من خالل  . 4
ائح المجتمع كافة.   وسائل اإلعالم باألساليب المناسبة لتصل الرسالة اإلعالمية الهادفة لرسر

ي مكافحة اإلرهاب ومن ذلك: ال . 5
ز
ي تسهم ف

ي المؤتمرات والندوات الت 
ز
ي مؤتمر اوتشارك الدولة ف

ز
لحوار مشاركة ف

 كلمة ألقاها نيابة عنه معاىلي وزير العدل 
ز يفي  ز الرسر ي كازاخستان وقدم فيه خادم الحرمي 

ز
ز الحضارات المقام ف بي 

الشيخ عبدهللا آل الشيخ ومما جاء فيها:" إن اإلرهاب ال وطن له وال جنسية، كما أنه ال ينتىمي لدين أو ثقافة أو 
ه إىل أي حضارة أو لصق أوزاره بها فهو عمل إجرامي معاد  لإلنسانية ومخالف حضارة معينة وال يمكن نسبت

 . (25)لرساالت هللا سبحانه وتعاىل، ولذا ال يمكن تحديد موطن له"
ي مختلف أنحاء العالم هدفها نرسر ديننا الحنيف بشكله وجوهره  . 6

أنشأت المملكة مراكز ومعاهد إسالمية فز
لموعظة الحسنة، وإبراز الصورة الحقيقية لإلسالم كدين اعتدال وتسامح الصحيح، والدعوة إليه بالحكمة وا

 عن العنف والقسوة واإلرهاب وكل ما يدعو إىل ذلك. 
ً
ي بعيدا

 وتآخز

 جهود المملكة فيما يتعلق بالنواح  االجتماعية: 

ي صالح الفرد وبالتاىلي صالح المجتمع، وقد  . 1
 فز
ً
بق أن من أبرز س تدعم الدولة األرسة وتهتم بها لكي تكون أساسا

أسباب اإلرهاب هو التفكك األرسي ولذا فقد جاء الباب الثالث من النظام األساىسي للحكم بعنوان )مقومات 
ي المادة التاسعة منه ما نصه:" األرسة هي نواة المجتمع السعودي، ويرئ  أفرادها 

المجتمع السعودي( وجاء فز
ام النظام عىل أساس العقيدة اإلسالمية وما تقتضيه من الوال  ء والطاعة هلل ولرسوله وألوىلي األمر، واحي 
از به وبتاريخه المجيد" ز ي بيان  (26)وتنفيذه، وحب الوطن واالعي 

ز بأهمية األمر جاء فز  من المسؤولي 
ً
، وإدراكا

 ةلوزارة الداخلية ما نصه: " تهيب الوزارة بأولياء األمور المحافظة عىل أبنائهم من استغالل الجماعات اإلرهابي
 لنار الجريمة والعدوان"

ً
 . (27)لهم ليكونوا وقودا

وتدعم الدولة كذلك توثيق األواض االجتماعية األمر الذي يقلل فرص انحراف الشباب إىل المنظمات  . 2
ة من النظام األساىسي للحكم فقد جاء فيها ما نصه:" تحرص الدولة  ي المادة العارسر

اإلرهابية، وقررت ذلك فز
ة والحفاظ عىل قيمها العربية واإلسالمية ورعاية جميع أفرادها وتوفي  الظروف المناسبة عىل توثيق أواض األرس 

ي المادة الحادية عرسر ما نصه:" يقوم المجتمع السعودي عىل أساس من (28)لتنمية ملكاتهم وقدراتهم "
. وفز

 . (29)هم"اعتصام أفراده بحبل هللا وتعاونهم عىل الي  والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرق
وتهتم الدولة بالشباب وتعمل عىل تسهيل الزواج لحصانته وحمايته من االنحراف وملء وقت فراغه حت  ال  . 3

                                                             

ي الصحف ومنها: صحيفة الوطن، عدد )24)
ز
 ه.1424/ 11/ 21( وتاري    خ 1201( نرسر البيان ف

 ه.1424/ 7/ 27اري    خ ( وت11318( انظر: صحيفة الجزيرة ، عدد )25)

 ه.1412/ 8/ 27( وتاري    خ 90(  النظام األساىسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم )أ/ 26)

ي الصحف ومنها: صحيفة الوطن، عدد )27)
ز
 ه.1424/ 11/ 21( وتاري    خ 1201(  نرسر البيان ف

 ه.1412/ 8/ 27( وتاري    خ 90(  النظام األساىسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم )أ/ 28)

ي 90النظام األساىسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم)أ/ (  29)
 ه.1412/ 8/ 27( فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

يل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

 إال انفجار فز

ي األو 
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الد
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم فز

ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تهتم بتنشئة 
يصبح ضحية سهلة لمنفذي العمليات اإلرهابية، وتحثه عىل حسن اختيار الزوجة الصالحة الت 

ح أبناء اإلكراه قد يؤدي إىل تفكك األرسة ويصب الطفل عىل الفضائل وعدم إكراه الفتاة أو الفت  عىل الزواج ألن
ي تزوي    ج 

ز
ي تهتم بالمساهمة ف

ية الت  هذه األرسة هم الضحية. وقد شجعت قيام الجمعيات والمؤسسات الخي 
 الشباب وإعانتهم بكل ما يمكن. 

ي األحوال الخاصة وتنظم أمور الضمان االجتماغي بما يحقق الرفاه للمواطن  . 4
ز
نائه وأبوتدعم الدولة األرسة ف

ي النظام األساىسي 
ز
ي حمأة الجريمة أو األعمال اإلرهابية، وقد جاء ف

ز
وأرسته، األمر الذي يصونهم من الوقوع ف

ي حالة الطوارئ والمرض 
ز
ين ما نصه:" تكفل الدولة حق المواطن وأرسته ف ي المادة السابعة والعرسر

ز
للحكم ف

ي األعمال والعجز، والشيخوخة وتدعم نظام الضمان االجتماغي وتشجع ا
ز
لمؤسسات واألفراد عىل اإلسهام ف

ية"  . (30)الخي 
ي بيئة صالحة هادئة ومن ذلك عىل سبيل المثال فإن الدولة توفر  . 5

ز
وتوفر وسائل التسلية حت  يعيش النشء ف

ي السكنية توفي  مالعب األطفال 
ط الدولة عند تخطيط األراضز ي األحياء السكنية فتشي 

ز
هات ف ز الحدائق والمتيز

ي أنشأتها الدولة حت  عام 200( مي  مرب  ع لكل 400التقل عن )
( وحدة سكنية وقد بلغ عدد الحدائق الت 

 3060ـه ما يصل إىل )1417
ً
ها ز  . (31)( حديقة ومتيز

فيما يتعلق النواح  األمنية: جهود المملكة   

ز أل ي تعتز باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر واألخذ عىل يد المجرمي 
 أوجب األمر ن هللاتفعيل وتقوية األجهزة الت 

ي المملكة هي هيئات 
نه هللا من األرض من أوىلي األمر، وأبرز تطبيقاتها فز

ّ
بالمعروف والنهي عن المنكر عىل كل من مك

ز وتوجههم إلعادتهم إىل جادة الصواب،   ي متابعة المنحرفي 
 فز
ً
ي تؤدي دورا

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والت 
 . (32)جماعات المنحرفة ومنع أساليب تجنيدها وإبعاد الشباب عنهاكما تعمل عىل التضييق عىل ال

إنشاء أجهزة أمنية متخصصة لمكافحة اإلرهاب، ومن مسؤولياتها التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع مثيالتها 
ي واإلقليىمي والدوىلي ، وتزويدها بأحدث التقنيات وتدريب منسوبيها بأع

 ىلمن األجهزة عىل المستوى الثنائ 
 مستويات التدريب. 

ز الخاصة بمكافحة اإلرهاب .   تطوير التنظيمات واألساليب والقواني 
ي مواجهة العمليات اإلرهابية، وليس أدل عىل ذلك من 

 وضامة فز
ً
، وحزما

ّ
 مطلقه

ّ
يه
ّ
أثبتت المملكة للعالم أجمع جد

ز باقتحام الطائرة الروسية المختطفة، وتعريض حي ي سبيل إنققيام رجال األمن السعوديي 
اذ رهائن اتهم للخطر، فز

ي الحفاظ عىل أرواح األبرياء ، ومقاومة اإلرهاب . 
كة فز  من جنسيات أجنبية، ال تجمعهم بهم سوى الرغبة المشي 

ي اتخذت عىل الصعيد المحىلي هو انتشار فرق األمن ووضع نقاط تفتيش عند مداخل 
ومن اإلجراءات الوقائية الت 

ز الراحة  ومخارج بعض الطرق واألحياء ز وإكساب المواطني  ي ضبط اإلرهابيي 
ة فز لما لهذا اإلجراء من فائدة كبي 

 . (33)والشعور باألمن لوجود الفرق األمنية بينهم

                                                             

ي 90(   النظام األساىسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم)أ/ 30)
 ه.1412/ 8/ 27( فز

، ه1419ياض، ية لرعاية الطفولة، الر (   انظر: تقرير المملكة العربية السعودية حول التدابي  المتخذة إلنفاذ اتفاقية حقوق الطفل، اللجنة الوطنية السعود31)

 . 49ص

 . 129، 111، صه1424(   انظر: جرائم اإلرهاب وتطبيقاتها المعاضة، د. احمد بن سليمان الربيش، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 32)
ي صحيفة الجزيرة، عدد )33)

 ه.1425/ 1/ 3( وتاري    خ 11470(  انظر: التغطية الصحفية عن هذا فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

يل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

 إال انفجار فز

ي األو 
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الد
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم فز

ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تمنع استغالل الزي العسكري وكلفت الجهات المعنية بالقيام بجوالت 
ومن اإلجراءات كذلك وضع األنظمة الت 

الضوابط، وكذلك وضع ضوابط مشددة لتغيي  لون السيارات حت  ال ميدانية للتأكد من انضباط المحالت بهذه 
 . (34)يتمكن اإلرهابيون من التمويه عىل الجهات األمنية

ي عالج ما ظهر من بعض أبنائها من أعمال إرهابية فقد طالبتهم بالتوبة واإلنابة 
ز
 ف
ً
 فريدا

ً
وانتهجت الدولة أسلوبا

ي عدة حلقات مقابالت أجريت مع   وتسليم أنفسهم وقبلت منهم عودتهم إىل الحق
ز
كما نرسر التلفزيون السعودي ف

ي تعمل عىل رأب الصدع 
بعض أولئك العائدين إىل الحق، وقد أيد العلماء والمفكرون هذه الخطوة المباركة الت 

ز ا  بي 
ً
ي مجال مكافحة اإلرهاب، وكان هذا األسلوب جمعا

ز
 ف
ً
ا  كبي 

ً
وا هذه المراجعات تقدما

ّ
حل لوتوحيد األمة وعد

، والدولة بهذه السياسة الحكمية المستمدة من كتاب  ي والحل الفكري لقضية اإلرهاب عىل المستوى المحىلي
األمتز

ز الحل الفكري  هللا وسنة نبيه  ي معالجة الظواهر اإلرهابية بي 
ز
ي المزج ف

ز
قد تقدمت عىل كثي  من دول العالم ف
، وهي سياسة ناجحة عىل المدى القريب وال ي

 . (35)بعيد بإذن هللاوالحل األمتز
أن المملكة العربية السعودية كان لها وقفة عظيمة لتصدي لإلرهاب والتطرف ومعالجة اسبابها   خالصة ما سبق : 

واألخذ بيد المخط  من أبناء الوطن لوضعهم عىل الطريق الصحيح , وقد تمثل موقف المملكة العربية السعودية 
مها مع علمائها ومفكري  ها وتعاون المؤسسات المختلفة االجتماعية من خالل األفراد والمؤسسات بتعاضد حكا

 واالمنية والدينية للنهوض بشباب الوطن عىل مارات الهدى والدين . 

 : المراجع
 القرآن الكريم. 

وت للطباعة والنرسر  ،  1995ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، المجلد األول دار بي  ي
ويسف، المحيط المجلد الثائز

وت  دار الجيل وعبد الوهاب 1987، مختار الصحاح، تزين محمود خاطر الهيئة المرصية، العامة للكتاب 1988بي 
ي وآخرون 

 الموسوعة السياسية الطبعة الثانية.  –الكيالئز
 م.. 1998االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب، مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب، جامعة الدول العربية، أبريل 

ي للدراسات األمنية، الرياض، اإلرهاب الد ، المركز العرئ  ين، رسالة ماجستي  ، سعد عبدالرحمن الجي   ه.1409وىلي
، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،  ، رسالة ماجستي  ي

يعة والنظم المعاضة، عبدهللا العريقز ز الرسر اإلرهاب بي 
 ه .1419الرياض، 

 شايخ والمفكرون د. عقيل بن عبد الرحمن بن محمد العقيل. االرهاب آفة العرص ماذا قال عنه العلماء والم
ي واشكالية األمن القومي مجلة التعاون عدد1407إبراهيم حسن توفيق )  ـه. 1407، محرم 4( الفكر العرئ 

( حقوق ضحايا اإلرهاب من منظور إسالمي ورقة مقدمة غىلي الحلقة العلمية 1420أحمد فؤاد عبد المنعم )
 ربية للعلوم األمية تحت عنوان )ضحايا اإلرهاب(. بأكاديمية نايف الع

ي حلقة علمية بعنوان " 1420الحلوة، محمد إبراهيم )
( مستقبل ظاهرة اإلرهاب وسبل مكافحتها ورقة علمية فز

ي ظل االتفاقية العربية والدولة " 
ي مكافحة اإلرهاب فز

 . الرياض أكاديمية نايف العربية –تبادل المعلومات فز
، القاهرة دار النهضة العربية. 1986عزيز )مخيمر، عبد ال  ( اإلرهاب الدوىلي

يعات مكافحة 1419مخي الدين، محمد مؤنس ) ( اإلرهاب عىل المستوي اإلقليىمي ورقة عملية مقدمة لندوة ترسر
، الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية.  ي ي الوطن العرئ 

 اإلرهاب فز
 . 1938ايهاب أحمد محمد إبراهيم سنه  –نهضة مرص مختار سعيد  –اإلرهاب صناعة عالمية 

 . 2001مفهوم اإلرهاب " مركز الدراسات السياسية باألهرام القاهرة  –مختار شعيب 

                                                             

 ه.1424/ 9/ 17( وتاري    خ 13591( انظر: صحيفة عكاظ، عدد )34)

: صحيفة الوطن، عدد )35) ي
ي فز

 ه.1425/ 1/ 16( وتاري    خ 1255( انظر تحقيق صحقز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دل
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

يل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)الدموية بناء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . 

ي الوعاء وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد ال
وعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي 
ُ
فّية". وت ز الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  من إجماىلي  %٨٧أو خ

يان ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو ي إىل المؤد الدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

 إال انفجار فز

ي األو 
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز عية الدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الد
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة للدماغ، وجود الدم فز

ماغية سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوبَ يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ة اإِلق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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